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Kennisnemen van

Het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid basisteam De Kempen 2019-2020

Inleiding

De acht gemeenten van het Basisteam de Kempen (Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, 
Oirschot, Reusel-De Mierden, Veldhoven en Waalre) hebben samen met de politie en 
het Openbaar Ministerie één gezamenlijk Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2019-2022 
voor het basisteam De Kempen opgesteld. De gemeenteraden van de acht gemeenten 
hebben eind 2018 dit plan vastgesteld. Hiermee hebben ze de kaders van het 
regionaal en lokaal veiligheidsbeleid bepaald. Het is aan de acht colleges om middels 
een uitvoeringsplan uitvoering te geven aan die kaders. Het Uitvoeringsplan (UVP) 
Integrale Veiligheid basisteam De Kempen 2019-2020 is de operationele uitwerking 
van het IVP. Het UVP is op dezelfde wijze ingedeeld als het IVP. Het geeft aan wat de 
doelstellingen zijn, wat de actuele situatie is en wat we gaan doen in 2019 en 2020 
om de gestelde doelen te bereiken.

Kernboodschap

Het Uitvoeringsplan Basisteam de Kempen 2019-2020 is de operationele uitwerking 
van het Integraal Veiligheidsplan (IVP) zoals dit eind 2018 is vastgesteld door de 
betrokken gemeenteraden. Dit uitvoeringsplan is op dezelfde wijze ingedeeld als het 
IVP. Het geeft aan wat de doelstellingen zijn, wat de actuele situatie is en wat we 
gaan doen in 2019 en 2020 om de doelstellingen te bereiken. Dat is de kern waardoor 
inwoners ervaren dat de overheid met haar partners zo veel mogelijk passende 
maatregelen toepast die bijdragen aan een veilige en leefbare samenleving. Bij de 
uitwerking van het uitvoeringsplan is - waar mogelijk - rekening gehouden met het 
landelijke en regionale beleid en de daarin aangeven speerpunten. Daarnaast is 
gekeken naar de politie dashboard cijfers, wet- en regelgeving en de ervaringen van 
de afgelopen jaren. Ook op andere dan de in dit uitvoeringsplan opgenomen veiligheid 
thema's (zoals bijvoorbeeld verkeer, evenementen en milieu) worden maatregelen en 
acties ondernomen. Die zijn echter "going concern" en zijn hier dan ook niet 
beschreven.

Vervolg

Het UVP Integrale Veiligheid basisteam De Kempen 2019-2020 heeft een looptijd van 
twee jaar. Hierna wordt een nieuw uitvoeringsplan (2021-2022) opgesteld.



Bij het uitvoeren van het UVP worden diverse burgers, ondernemers en organisatie 
zoals politie, Zorg- en Veiligheidshuis, Openbaar Ministerie en andere gemeenten 
betrokken.

Communicatie en samenspraak

Het UVP 2019-2020 wordt op de gemeentewebsite geplaatst en er wordt actief in- en 
extern naar partners over gecommuniceerd. Het besluit publiceren we op de openbare 
besluitenlijst van het 
college

Bijlagen

1. Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid basisteam De Kempen 2019-2020
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8 Inleiding

De acht gemeenten van het basisteam De Kempen (Bergeijk, 
Best, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden, Veldhoven en 
Waalre) hebben samen met de politie en het Openbaar Ministerie 
één gezamenlijk Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 (IVP) voor 
het Basisteam de Kempen opgesteld. De gemeenteraden van de 
acht gemeenten hebben dit plan eind 2018 vastgesteld. Hiermee 
hebben ze de kaders van het regionaal en lokaal veiligheidsbeleid 
bepaald.

Het is aan de acht colleges om middels een uitvoeringsplan 2019
2020 uitvoering te geven aan die kaders. Het Uitvoeringsplan 
Basisteam de Kempen 2019-2020 is de operationele uitwerking van 
het IVP. Dit uitvoeringsplan is op dezelfde wijze ingedeeld als het 
IVP. Het geeft aan wat de doelstellingen zijn, wat de actuele situatie 
is en wat we gaan doen in 2019 en 2020 om de doelstellingen te 
bereiken. Van belang is dat inwoners ervaren dat de overheid met 
haar partners zo veel mogelijk passende maatregelen neemt die 
bijdragen aan een veilige en leefbare samenleving.

Inwoners en ondernemers zijn onze oren en ogen, die hebben we 
keihard nodig. Het vergroten van de meldingsbereidheid heeft 
daarom hoge prioriteit bij alle thema’s uit dit programma. Van belang 

inwoners en ondernemers signalen melden bij instanties als zijis dat

iets ‘zien, horen, ruiken of voelen dat er iets niet pluis is. Het is 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid!

Bij de uitwerking van het uitvoeringsplan is - waar mogelijk - 
rekening gehouden met het landelijke en regionale beleid en de 
daarin aangeven speerpunten. Daarnaast is gekeken naar de 
politie dashboard cijfers, wet- en regelgeving en de ervaringen 
van de afgelopen jaren.
Ook op andere dan de in dit uitvoeringsplan opgenomen 
veiligheidsthema’s (zoals bijvoorbeeld verkeer, evenementen en 
milieu) worden maatregelen en acties ondernomen. Die zijn 
echter “going concern" en zijn hier dan ook niet beschreven.

Leeswijzer
De hoofstukindeling van dit uitvoeringsplan is in de lijn met de 
hoofdstukindeling van het IVP.
Ieder hoofdstuk kent dezelfde opbouw. Verder is, waar dit 
mogelijk is, een overzicht van de cijfers weergegeven.

Looptijd
De looptijd van het uitvoeringsprogramma bedraagt 2 jaar 
(2019-2020).
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Omschrijving
High Impact Crimes (HIC) zijn delicten die een grote impact 
(kunnen) hebben op slachtoffers van deze delicten, hun directe 
omgeving en de samenleving als geheel. Het gaat om 
woninginbraken, overvallen en straatroven (vermogensdelicten). 
Deze delicten veroorzaken grote materiële en/ of immateriële 
schade. Bij een woninginbraak gaat het om alle vormen van 
woninginbraak zoals diefstallen met braak, babbeltrucs en 
insluipingen. Daarnaast kunnen geweldsdelicten als HIC worden 
aangemerkt.

Doelstelling
Het voorkomen en terugdringen van het aantal HIC-feiten binnen 
het basisteam De Kempen, door in te spelen op trends en 
ontwikkelingen. Daarbij ligt de focus op het actief stimuleren en 
faciliteren van de zelfredzaamheid en bewonersinitiatieven op het 
gebied van buurtpreventie en WhatsAppgroepen. We hebben 
specifieke aandacht voor kwetsbare doelgroepen zoals ouderen 
en mensen met een verhoogde slachtofferkans en aanpak van 
veelplegers. Nazorg na een incident verdient ook nadere 
aandacht.

KEMPEN High

8 Impact 
Crimes

High Impact Crimes (1)

Actuele situatie
gemeente Woninginbraken Overvallen Straatroven

2015-2016-2017-2018 2015-2016-2017-2018 2015-2016-2017-2018

Bergeijk 45 47 45 47 0 0 1 0 0 0 1 0

Best 81 49 69 70 0 1 3 1 1 3 1 1

Bladel 53 34 34 24 4 0 2 0 2 0 0 1

Eersel 52 60 59 29 1 0 1 1 2 0 1 1

Oirschot 69 44 44 27 0 0 0 0 0 0 1 1

Reusel-De
Mierden

34 27 25 20 1 0 2 0 0 0 0 0

Veldhoven 133 137 90 68 2 6 2 5 2 6 3 3

Waalre 73 53 44 48 3 1 2 1 3 2 2 2

Totaal
basisteam
De Kempen

540 451 410 333 11 8 13 8 10 11 9 9

De actuele situatie in het basisteam De Kempen is, afgezet tegen het 
district Oost-Brabant (38 gemeenten), relatief goed. Het aantal 
woninginbraken is de afgelopen 4 jaren fors gedaald. Elke overval en/of 
straatroof is er één te veel maar de aantallen zijn relatief laag en licht 
gedaald.
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High Impact Crimes (1)

Acties/maatregelen
Gemeenten:
Organisatorische borging
* Gemeenten en politie monitoren en bespreken wekelijks op 

wijkniveau de HIC-feiten. Hierbij ligt de focus op trends en hotspots.
* (Vermoedelijke) plegers van HIC-feiten worden in principe bij het 

Zorg- en Veiligheidshuis aangedragen voor de Persoonsgerichte 
Aanpak (PGA).

* De politie informeert gemeenten direct ^ 1 werkdag) wanneer er een 
overval of straatroof heeft plaatsgevonden zodat de gemeente samen 
met de betrokkene afspraken kan maken over de behoefte aan 
verdere nazorg.

* De gemeente stelt jaarlijks in overleg met politie, burgers en 
ondernemers een ‘preventiekalender’ op voor het komende jaar. 
Hierin wordt opgenomen welke preventieactiviteiten en 
communicatiemomenten dat jaar ten minste worden uitgevoerd ter 
bevordering van de bewustwording en zelfredzaamheid van 
inwoners en ondernemers rondom dit thema. Activiteiten op de 
kalender zijn ten minste 1 voorlichtingsbijeenkomst, 1 wijkschouw, 1 
‘witte voetjes actie’ en uniforme communicatie rondom carnaval, 
zomervakantie, donkere dagen en feestdagen.

Gemeenten (vervolg):
Organisatorische borging (vervolg)
* De gemeente en politie zijn lid van het Keurmerk Veilig Ondernemen 

(KVO) en/of participeren in het Platform Veilig Ondernemen (PVO).
* In ieders geval wordt bij (woning)inbraken, die enige impact hebben op 

de omgeving, binnen 1 week in de directe omgeving een 
besmettingsbrief verstuurd en waar nodig extra maatregelen ingezet in 
de buurt. Indien nodig worden binnen 1 maand aanvullende 
bewustwordingsacties en preventieactiviteiten uitgevoerd gericht op 
inwoners en/of ondernemers.

Partners:
* De politie informeert gemeenten direct ^ 1 werkdag) wanneer er een 

overval of straatroof heeft plaatsgevonden, monitort de HIC-feiten en 
komt met een plan van aanpak om eventueel herhaling te voorkomen.

* De politie sluit, evenals de gemeente, aan bij buurtpreventie 
bijeenkomsten (pro-actie).

* De politie sluit aan bij preventiebijeenkomsten, gericht op groepen die 
een grotere kans hebben slachtoffer te worden van HIC-feiten 
(preventie).

* De politie verricht (strafrechtelijk)onderzoek naar gepleegde 
HIC-feiten (repressie).
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Georganiseerde criminaliteit (2)

Actuele situatie
Omschrijving
Georganiseerde criminaliteit ondermijnt het lokale gezag, verslechtert 
veiligheid en leefbaarheid en levert schade op voor burgers en 
ondernemers. Voorbeelden van georganiseerde criminaliteit zijn 
drugsproductie en -handel, mensenhandel, witwassen en vastgoedfraude. 
Dergelijke vormen van criminaliteit concentreren zich niet alleen op 
bedrijventerreinen en het buitengebied maar ook in ‘doorsnee’ 
winkelstraten, woonwijken, recreatieparken, enzovoorts.

Doelstelling
Het zoveel mogelijk voorkomen, stoppen, tegenhouden en frustreren 
van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit alsmede het 
herstellen/vergoten van het vertrouwen in de overheid, zorg voor wijken 
en slachtoffers.

gemeente BIBOB-onderzoeken Gesloten panden 
(woning/bedrijf) Wet 
Damocles

2015-2016-2017 2015-2016-2017-2018
Bergeijk 1 2 2 4 3 3 3
Best 2 14 24 3 9 4 8
Bladel 7 23 12 2 3 5 4
Eersel 4 5 13 0 2 5 0
Oirschot 9 5 16 4 1 1 1
Reusel De
Mierden

9 3 11 1 0 1 1

Veldhoven 16 13 14 5 4 4 4
Waalre 0 0 13 0 1 3 2
Totaal basisteam
De Kempen

48 65 105 19 23 26 23

De aanpak van ondermijnende criminaliteit maakt vast onderdeel uit van 
het lokale en regionale beleid van Gemeenten, Politie, Belastingdienst en 
Openbaar Ministerie. De gemeenten van basisteam De Kempen werken 
met een programmatische aanpak van ondermijnende criminaliteit in 
samenwerking met het Regionaal Informatie en Expertise Centrum 
(RIEC). De gemeenten zijn bezig met een professionaliseringsslag van 
de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit.
De aanpak wordt geborgd in de organisatie. Dit vraagt om 
awareness, een informatieknooppunt en integraal werken.
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Acties/maatregelen
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Ondermijning Z georganiseerde criminaliteit: 2

Gemeenten
Organisatorische borging
* Intensiveren van de samenwerking met de Basisteamprogrammaleider 

ondermijning.
* Actieplan ondermijning in 2019-2020 implementeren voor de 

verbetering van signaaldeling, borging en actie.
* Uitvoeren van 8 Veilige Publieke Taak maatregelen op het gebied van 

agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak.
* Binnen twee jaar heeft elke gemeente binnen het basisteam een 

volledig geïmplementeerd Lokaal Informatie Overleg / knooppunt waar 
verdachte situaties gemeld en verwerkt kunnen worden door 
medewerkers van de gemeente.

* Gemeente, Politie, Belastingdienst en Openbaar Ministerie 
participeren in lokale integrale ondermijningscasussen (RIEC).

* Het Ambtelijk Vooroverleg Ondermijning (AVO) ontwikkelt zich door 
als adviesorgaan van het Bestuurlijk Overleg Ondermijning (BOO). De 
sturing op casussen wordt aangescherpt, doorlooptijden verkort en de 
programmatische aanpak gestimuleerd.

* Uitvoering geven aan de verruiming van art. 13b Opiumwet: per 1 
januari 2019 bieden ook strafbare voorbereidingshandelingen met 
betrekking tot handel in en productie van drugs de bevoegdheid om 
een woning of lokaal te sluiten.

Gemeenten (vervolg):
Organisatorische borging (vervolg)
* Het nieuwe Hennepconvenant en uitvoeringsprotocol vaststellen 

en implementeren binnen het basisteam.
* Indien van toepassing: Het versterken van het Bibob- 

instrumentarium: uitbreiding van het toepassingsbereik van de Wet 
Bibob met aanbestedingen, vastgoed en subsidies alsmede kennis 
en expertise vergroten door juridische trainingen.

Projecten:
* Alle gemeenten nemen minimaal één keer per jaar deel aan de 

actieweken ondermijning Oost-Brabant (4 maal per jaar op 
basisteamniveau).

* In 2019 en 2020 wordt het pilotproject Kempen Interventieteam 
(KIT) met een specifiek thema uitgevoerd en geëvalueerd. Het 
project is primair gericht op overlastsituaties en handhavings- 
knelpunten. De eventuele bijvangst kan ondermijnende criminaliteit 
betreffen.

Bewustwording:
* In 2019/2020 worden awareness- en weerbaarheidstrainingen voor 

bestuur en medewerkers van gemeenten georganiseerd voor alle 
Basisteam gemeenten.

* Vergroten van de sociale weerbaarheid door in gesprek te gaan 
met bewoners en ondernemers over het thema ondermijning met 
als doel bewustwording en meldingsbereidheid. O.
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Cybercrime & Cybersecurity (3)

Actuele situatie
High Tech Communicatie en dienstverlening gaan steeds meer via de 
digitale snelweg. Vormen van “traditionele” criminaliteit echter ook. 
Denk bijvoorbeeld aan fraude, oplichting, diefstal, bedreiging, die 
steeds vaker gepleegd worden met behulp van ICT middelen. Het komt 
steeds vaker voor dat individuen, overheden, bedrijven en instellingen 
slachtoffer worden van digitale criminaliteit. Ook komt het steeds vaker 
voor dat bepaalde doelgroepen (zoals Jeugd) onbewust zijn van de 
gevaren van het gebruik van internet/social media, als ook het effect 
van misbruik ervan. Denk hierbij aan Sexting en Cyberpesten. Als 
gemeente hebben we een grote verantwoordelijkheid waar het gaat om 
het op orde hebben van onze informatiebeveiliging en 
informatieveiligheid, maar ook het voorlichten van onze burgers, 
instellingen en bedrijven.

Zowel op nationaal als op regionaal niveau wordt al (sinds jaren) veel 
geïnvesteerd in dit thema. Denk aan de diverse 
bewustwordingscampagnes, informatieplatformen (zoals
vraaghetdepolitie.nl) en de constante versterking van de digitale 
opsporing. Tevens wordt landelijk veel geïnvesteerd in de bestrijding 
van de “high-tech” delicten zoals Hacking en DDos aanvallen.
Ook investeren onze partners in een eigen aanpak op dit thema (denk 
hierbij aan onder andere bureau HALT, Politie en scholen)

De aanpak en de samenwerking op lokaal niveau is een nieuwe 
ontwikkeling waarbij gezamenlijk en integraal moet worden verkend 
welke maatregelen de beste bijdrage gaan leveren aan onze 
doelstelling, namelijk het vergroten van de weerbaarheid van onze 
inwoners en ondernemers.

Doelstelling
We zijn een betrouwbare partner voor burgers, bedrijven en 
instellingen op het gebied van informatievoorziening en 
informatiebeveiliging. Verder werken we mee aan een veilige, open en 
stabiele informatiesamenleving. Dit doen we door te investeren in 
vergroting van de weerbaarheid en het geven van informatie aan onze 
inwoners, instellingen en ondernemers.

1^^
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Cybercrime & Cybersecurity (3)

Gemeenten

Organisatorische borging
* Binnen gemeenten wordt de interne verbinding gemaakt met de 

afdeling informatiebeveiliging. Waar er nog geen huisregels zijn, 
worden deze voor 1 januari 2020 vastgesteld en uitgedragen t.a.v. 
het gebruik van ICT.

* Binnen gemeenten interne verbinding en maatregelen treffen op het 
gebied van ICT en privacy.

Bewustwording
* Samen met (keten)partners organiseren we minimaal 1 keer per jaar 

een informatiebijeenkomst om de digitale weerbaarheid van onze 
medewerkers, inwoners en ondernemers te vergroten. Daarbij 
hebben we specifieke aandacht voor personen met een verhoogde 
slachtoffer kans zoals ouderen, kwetsbare en jeugdigen.

* Het geven van voorlichting op basis- en middelbare scholen met 
betrekking tot de gevaren en consequenties van het gebruik van 
internet en social media (denk aan grooming, sexting en 
cyberpesten) in samenwerking met onder andere Centrum Jeugd en 
gezin en HALT. Een plan van aanpak wordt hiervoor opgesteld.

Aanbieden van e-learning aan medewerkers om meer
bewustwording op dit gebied te creëren.

Partners
* Politie neemt deel in Z geeft uitvoering aan (strafrechtelijke) 

opsporingsonderzoeken.
* Politie ondersteunt bij voorlichtingsbijeenkomsten.
* Vanuit de opsporing voert de politie onderzoeken uit binnen het 

digitale- en cyber domein. Op lokaal niveau gaat het vooral om de 
“traditionele” vormen van criminaliteit, uitgevoerd met behulp van 
ICT (bv. Internet oplichting, bedreiging via sociale media, 
marktplaats fraude).

;sIido1
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Omschrijving
Sommige burgers vertonen overlastgevend en/of verward gedrag. In 
sommige gevallen zijn deze personen ook een gevaar voor zichzelf en/of 
hun omgeving. Zij kunnen door hun daden anderen leed betrokkenen en 
zodoende ook ernstige overlast, maatschappelijke onrust en 
onveiligheidsgevoelens veroorzaken. Aanpak van dergelijke problematiek 
vergt een goed evenwicht tussen preventie en repressie en tussen zorg en 
straf. Dit doet recht aan de situatie van het individu, zijn of haar omgeving 
en de belangen van onze samenleving. Idealiter wordt, daar waar mogelijk, 
voorkomen dat situaties escaleren. Dit vergt een lokaal netwerk met 
signaleringsregie en een goede verbinding tussen zorg en veiligheid.

Doelstelling
Het, in samenwerking met het sociaal domein, waar mogelijk voorkomen en 
waar nodig aanpakken van de overlast en onveiligheid veroorzaakt door 
personen met verward gedrag en andersoortige problematiek door tijdig 
passende hulp en ondersteuning te bieden aan hen die dat behoeven.

Actuele situatie
De gemeenten hebben een regierol in de opgave om veilige en leefbare 
wijken te realiseren. Deze opgave vergt een goede verbinding tussen zorg 
en veiligheid. In deze netwerkketens en op het snijvlak hiervan, ervaren 
professionals belemmeringen die vragen om een verbeterde aanpak.

Personen met verward gedrag (4)
EMPEN #

8 *
Actuele situatie

De veiligheids- en zorgpartners vinden elkaar nog niet altijd optimaal in het 
(vroeg)signaleren van problemen, het uitwisselen van informatie, het maken 
van keuzes en het vinden van de juiste aanpak.
De afgelopen periode is vooral geïnvesteerd in verkenning van de 
mogelijkheden tot samenwerking tussen het zorg- en veiligheidsdomein en 
implementatie van protocollen en samenwerkingsvormen voor de-escalatie 
(Sociaal Calamiteiten-plan, Casus op Maat en Persoonsgerichte Aanpak). De 
komende periode ligt de focus op (vroeg)signalering en het voorkomen van 
escalatie (onder andere door de Aanpak Voorkomen Escalatie (AVE), en 
implementatie casus- en procesregie (inclusief privacyaspecten), 
dóórontwikkeling van bestaande samenwerkingsvormen en implementatie van 
nieuwe wet- en regelgeving (Wet verplichte GGZ en Wet Zorg en Dwang).
De afgelopen periode is het aantal meldingen van overlast door personen met 
verward gedrag gestegen van 5905 in 2017 naar 6888 in 2018. Onderstaande 
tabel bevat de cijfers voor alle acht de basisteamgemeenten over de járen 
2015, 2016, 2017 en 2018.
gemeente Overlast personen met verward 

gedrag
2015 2016 2017 2018

Bergeijk 37 32 55 48
Best 46 64 83 123
Bladel 23 49 45 57
Eersel 39 42 41 52
Oirschot 16 26 10 26
Reusel De Mierden 24 25 47 32
Veldhoven 146 193 224 180
Waalre 32 32 21 32
Totaal basisteam De Kempen 363 463 526 550
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Personen met verward gedrag (4)

Acties/maatregelen
Gemeenten
Organisatorische borging
* Waar het nog ontbreekt worden standaard beleidsregels vastgesteld 

voor de implementatie van de Wet aanpak woonoverlast.
* De aanbevelingen uit de leidraad personen met verward gedrag in 

samenwerking met het sociaal domein implementeren.
* Investeren in vergroting van kennis met name onder de 

Veiligheidsmedewerkers over de wijze waarop invulling kan worden 
gegeven aan casus- en procesregie.

* Beoefenen van het Sociaal Calamiteitenplan en dit zo nodig 
actualiseren.

Projecten
* In samenwerking met het sociaal domein het inrichten van een lokaal 

overlegstructuur voor vroeg signalering die voldoet aan de richtlijnen 
uit de AVG/privacywetgeving.

* In samenwerking met het sociaal domen het implementeren van de 
Wet verplichte GGZ en Wet zorg en dwang.

* In samenwerking met het sociaal domein het implementeren van het 
AVE-model. Hierin worden de verantwoordelijkheden tussen het zorg
en veiligheidsdomein omtrent casus- en procesregie en op- en 
afschaling van complexe casuïstiek duidelijk belegd. Eventuele 
resultaten uit de pilot Ketenveldnorm en het onderzoek naar de 
Persoonsgerichte Aanpak voor personen met verward gedrag worden 
hierin meegenomen.

In het kader van verbetering van de samenwerking tussen zorg
en veiligheidspartners is Oost-Brabant landelijk aangewezen als 
een van de vier pilotregio’s waar onder regie van de GGZ de pilot 
‘Ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg’ 
wordt uitgevoerd. Deze pilot is gericht op een sterke verbetering 
in de ondersteuning, begeleiding en zorg voor mensen met 
gevaarlijk gedrag als gevolg van een psychische stoornis en/of 
een verstandelijke beperking, die geen strafrechtelijke titel (meer) 
hebben. Tevens onderzoekt het Zorg- en Veiligheidshuis 
Brabant-Zuidoost de komende periode de wijze waarop zij 
gemeenten kan ondersteunen om te komen tot een sluitende 
aanpak voor personen met verward gedrag. Daartoe worden de 
mogelijkheden verkend van een intensieve persoonsgerichte 
aanpak voor personen die agressief, ontwrichtend en gevaarlijk 
gedrag vertonen.

Bewustwording
* Jaarlijks organiseren we tenminste een training/ bijeenkomst voor 

burgers en medewerkers gericht op het herkennen en signaleren 
van verward gedrag.

Partners
* De politie deelt vroegtijdig signalen van overlastgevend en/of 

personen met verward gedrag met de gemeente en relevante 
ketenpartners.

* De politie neemt deel aan de lokale overlegstructuur tussen 
zorg- en veiligheid.
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Polarisatie en radicalisering (4)
ļ i ^ ^ ^

4
Omschrijving Actuele situatie
Polarisatie is het verscherpen van tegenstellingen in de samenleving. Dit 
kan resulteren in spanningen tussen groepen en die gepaard gaan met 
risico’s zoals pesterijen, discriminatie, vandalisme, intimidatie, racisme en 
geweld. Radicalisering is de toenemende mate waarin een persoon of 
groep veranderingen nastreeft die op gespannen voet staan met de 
democratische rechtsorde en/of waarbij ondemocratische middelen 
worden ingezet. Het kan gaan om politieke, religieuze, etnische en/of 
ideologische motieven. Controversiële onderwerpen (zoals bijvoorbeeld de 
Zwarte Piet discussie) kunnen ook in een kleine gemeenschap leiden tot 
spanningen. Door de rol van de sociale media kunnen polarisatie en 
maatschappelijke onrust gevaarlijke vormen aannemen en samengaan 
met risico’s op gewelddadige radicalisering. Het is van groot belang dat de 
gemeente inzet op het voorkomen/verkleinen van een kloof tussen 
verschillende bevolkingsgroepen. Weten wat er speelt en leeft in onze 
wijken en buurten is noodzakelijk.

Doelstelling
Een gemeente waar niemand zich buitengesloten hoeft te voelen en waar 
samen wordt geleefd. Een gemeente waar het niet wordt getolereerd dat 
mensen elkaar discrimineren, intimideren of bedreigen. Basisteam De 
Kempen zet zich in op het voorkomen van problemen als gevolg van 
radicalisering en polarisatie, met als doel om onze open en vrije 
samenleving te beschermen tegen angst en verdeeldheid. We willen 
kwetsbare groepen beschermen, waar nodig de verbinding zoeken en de 

aangaan en inzetten op risico’s.dialoog

Radicalisering is geen nieuw fenomeen. Er zijn altijd personen geweest 
die met geweld onze democratische samenleving willen veranderen. De 
laatste jaren laten vooral een toename zien van onder andere 
moslimextremisme (jihadisme), rechts-extremisme en dieren- en milieu 
activisme en racisme. Binnen Oost-Brabant is er een lokale leidraad 
Jihadisme gemaakt.

In 2018 hebben alle gemeenten in de regio Oost-Brabant het convenant 
“Persoonsgerichte Aanpak Voorkoming Radicalisering en Extremisme 
Oost-Brabant’ ondertekend. Dit convenant is nodig om informatie over 
de cases met betrekking tot mogelijke radicalisering te kunnen delen en 
deze cases te kunnen bespreken op de radicaliseringstafel in het Zorg
en Veiligheidshuis.

Cijfers vanuit Zorg- en Veiligheidshuis voor basisteam De
Kempen:
2017: Casus Op Maat overleggen: 2 zaken en 

Weegtafel: 2 signalen
2018: Casus Op Maat overleggen: 1 zaak en 

Weegtafel: 4 signalen
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Polarisatie en radicalisering (4)

Acties/maatregelen
Gemeenten
Organisatorische borging
* Signaleren van mogelijke polarisatie en radicalisering.
* Waar dit nog ontbreekt is het noodzakelijk om een meldpunt en een 

contactpersoon polarisatie en radicalisering op gemeentelijk niveau te 
implementeren.

* Nadere invulling geven aan de Handreiking aanpak van radicalisering 
en terrorismebestrijding op lokaal niveau.

* Investeren in een sluitende zorg- en veiligheidsketen, alsmede in de 
netwerken rondom groepen en/of personen.

* Beoefenen van het Sociaal Calamiteitenplan en dit zo nodig te 
actualiseren.

* Deelnemen aan Persoonsgerichte Aanpak-overleggen met betrekking 
tot radicalisering.

* Aansluiten bij casusoverleg vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis 
Brabant Zuidoost.

* Waar nodig inrichten van focusgroep met sleutelfiguren, samen met de 
regionale projectleider radicalisering.

* (Namens de Kempengemeenten) deelnemen aan expertiseteam Oost- 
Brabant.

1

Bewustwording
* Jaarlijks tenminste één training/ bijeenkomst organiseren voor 

medewerkers en partners, zodat signalen van polarisatie of 
radicalisering vroegtijdig herkend worden.

* Aansluiting zoeken bij (awareness)trainingen georganiseerd door 
het Regiobureau Integrale Veiligheid Oost- Brabant.

* Deelnemen netwerk- en/of intervisiebijeenkomsten georganiseerd 
door regionale projectleider radicalisering en expertiseteam.

Partners
* De politie en het Openbaar Ministerie delen signalen van 

extremisme en radicalisering met partners bij de daarvoor 
ingerichte weegtafel radicalisering van het Zorg- en Veiligheidshuis 
Brabant Zuidoost.

* De politie en het Openbaar Ministerie nemen deel aan Casus Op 
Maat overleggen met betrekking tot radicalisering.

* De politie, gemeente en het Openbaar Ministerie promoten het 
meldpunt Extremisme dat zich richt op alle vormen van 
extremisme. Burgers en professionals kunnen hier anoniem 
melding maken van alle vormen van extremisme. Het meldpunt 
geeft dit door aan de juiste instanties, of verwijst de melder door als 
anonieme melding niet mogelijk is. Dit meldpunt is een uitbreiding 
van Meld Misdaad Anoniem (Stichting NL Confidential).
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Jeugd (4)

Overlast en criminaliteit
Gelukkig gaat het goed met de meeste jongeren in het gebied van 
basisteam De Kempen. Maar de ervaring leert dat dit van de ene op de 
andere dag kan veranderen. Er zijn in een aantal gemeenten actieve 
overlast gevende jeugdgroepen of jongeren die dreigen af te glijden 
naar criminaliteit. Vroegtijdig signaleren en acteren is daarbij van groot 
belang. Niet alleen voor de jongeren zelf, maar ook voor onze 
inwoners. Jeugdcriminaliteit en overlast van jongeren leiden immers tot 
onveiligheid in wijken en een gevoel van onveiligheid bij onze inwoners. 
De aanpak van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit is complex doordat 
er veel verschillende oorzaken aan ten grondslag kunnen liggen. Een 
integrale aanpak en soms een lange adem zijn daarom noodzakelijk.

Alcoholgebruik
Het alcoholgebruik onder jongeren is in het gebied van basisteam De 
Kempen substantieel hoger dan in andere regio’s blijkt uit de GGD- 
monitor. Nog steeds wordt alcoholgebruik en -misbruik, ook onder de 
18 jaar, volstrekt normaal gevonden. Het is hard nodig om een 
cultuuromslag te bewerkstelligen. Belangrijk aandachtspunt in het 
preventiebeleid is de samenwerking met de andere gemeenten in het 
basisteam. Jongeren woonachtig in de Kempen zijn niet gebonden aan 
gemeentegrenzen en gaan naar een andere gemeente voor onderwijs, 
om te sporten of om uit te gaan.

Drugsgebruik
Naast alcoholgebruik is ook het gebruik van drugs onder jongeren een 
toenemend probleem en daarmee een belangrijk punt van aandacht. 
Drugsgebruik kan een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van een 
afstand tot de samenleving en daarmee van mogelijk crimineel gedrag. 
Regelmatig gebruik kan o.a. leiden tot verminderde schoolprestaties, 
aantasting van het geheugen en verminderde zelfbeheersing. Daarmee 
vormen drugs ook een risicofactor voor ongewenst seksueel en 
agressief gedrag en ongevallen.

Doelstelling
Jeugd moet veilig kunnen opgroeien in het basisteam De Kempen en 
waar nodig ondersteuning krijgen. Jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit 
moeten zo veel mogelijk worden voorkomen en adequaat aangepakt. 
Met betrekking tot alcoholgebruik willen we door beleidsmaatregelen 
en lokale interventies de gewenste cultuurverandering (op lange 
termijn) teweeg brengen. We gaan voor de-normalisatie van 
drugsgebruik en willen daarmee het gebruik van zowel soft- als 
harddrugs terugdringen.



UITVOERINGSPLAN VEILIGHEID 2019-2020
KEMPEN Verbin

ding, 
zorg 

4

Jeugd (4)

Actuele situatie

Door de decentralisatie van de jeugdhulp is de gemeente per 
1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
Jeugdwet. Dit betekent dat de gemeente ook zorg draagt en 
gedeeltelijk verantwoordelijk is voor jeugdigen met problemen die 
overlast veroorzaken. Deze verantwoordelijkheid vertaalt zich naar 
de inkoop van zorg en begeleiding. Daarnaast speelt de gemeente 
een belangrijke rol als verbinder en (keten)regisseur, vanwege het 
grote aantal partners van de gemeente op het terrein van jeugd, 
veiligheid en zorg. Lokaal zijn al verschillende acties in gang gezet 
om het alcoholgebruik onder jongeren te verminderen en de 
negatieve effecten van alcohol aan te pakken. Ook op het gebied 
van drugs zijn acties/initiatieven genomen om het gebruik daarvan 
te ontmoedigen.

gemeente jeugdoverlast

2015 -2016 - 2017 -2018

Bergeijk 28 28 43 28

Best 86 104 93 57

Bladel 73 53 42 33

Eersel 44 50 41 22

Oirschot 12 19 40 42

Reusel De Mierden 14 17 25 16

Veldhoven 205 332 373 207

Waalre 74 47 57 52

Totaal Basisteam Kempen 536 650 714 457
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Acties/maatregelen

KEMPEN Verbin-
Jeugd (4)

Gemeenten
Organisatorische borging
* Inzetten op een sluitende zorg- en veiligheidsketen, alsmede op de 

netwerken rondom groepen en/of personen.
* Tijdig opschalen naar Persoonsgerichte Aanpak en/of inzet groepsscan.
* Uitvoeren van de in het gemeentelijk preventie- en handhavingsplan 

alcohol opgenomen maatregelen/acties.
* Toezicht houden op de naleving van de Drank- en Horecawet en 

controles laten uitvoeren door gemeentelijk opsporingsambtenaren.
* Zo nodig ad hoc of structureel een overlegstructuur inrichten om 

jeugdgroepen te bespreken met partners.
* Inzetten op ouderbetrokkenheid.
* Inzetten op preventieve acties zoals blaasacties etc. in het kader van 

Veilig Uitgaan.
* Jeugdoverlast proberen we samen met de jongeren, hun ouders en 

buurtbewoners en betrokken professionals te voorkomen en waar nodig 
terug te dringen.

* Inzet van preventie-activiteiten op scholen door onder andere Halt, 
bijvoorbeeld over weerbaarheid, groepsdruk en middelengebruik.

* Wijkgericht werken en samen voor een veilige School zal een nog 
prominenter onderdeel worden om jeugdoverlast te voorkomen en tegen 
te gaan.

1^^

Projecten
Participatie in het regionaal project “Drugs, dat kunnen we hier niet
gebruiken” om te komen tot een de-normalisatie van het
drugsgebruik.

Partners
* De politie, boa’s en jongerenwerk signaleren jeugdoverlast in de 

publieke ruimte en deelt deze informatie met de gemeenten.
* De politie stelt zo nodig een groepsscan op.
* Kopstukken van jeugdgroepen worden door de politie en/of door 

de gemeente bij het Zorg- en Veiligheidshuis aangedragen voor 
de persoonsgerichte aanpak.

* De politie en Openbaar Ministerie nemen deel aan de integrale 
aanpak problematische jeugdgroepen.

* De politie is actief aanwezig in de horeca en laat jeugdigen op 
straat blazen in verband met alcoholgebruik minderjarigen. 
Gemeente pakt de regie ten behoeve van opvolging ervan.

* In afstemming en samenwerking met de gemeente kunnen acties 
opgezet worden in verband met het terugdringen van alcohol- en 
drugsgebruik bij minderjarigen en individuele risicojongeren .
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Brandveiligheid (5)

Actuele situatie
Brandveiligheid gaat over hoe gemeenten en de Veiligheidsregio 
Brabant-Zuidoost bijdragen aan het reduceren van de kans dat er 
incidenten ontstaan, en aan het beperken van het effect bij 
daadwerkelijke incidenten. Alle onderdelen in de veiligheidsketen zijn 
hierbij van vitaal belang. De effectiviteit van brandveilig leven, 
risicocommunicatie en - voorlichting, brandveiligheidsadvisering en - 
controles, brandonderzoek, nazorg etc. bepalen (samen met 
opkomsttijden) het niveau van brandweerzorg in de regio.

Doelstelling

Door de gemeenten in ons basisteam is de afgelopen periode op het gebied 
van brandveiligheid vooral geïnvesteerd in bewustwording. Daarvoor is 
gebruik gemaakt van producten in het kader van Brandveilig Leven (onder 
andere woningchecks) die door de Veiligheidsregio worden aangeboden en 
risicocommunicatie en voorlichtingscampagnes. Specifieke aandacht is 
uitgegaan naar de risico’s van natuurbranden. Onder aanvoering van de 
Taskforce Natuurbranden zijn in onze regio een aantal risicovolle 
natuurgebieden aangewezen. Per (cluster van) natuurgebied is een 
Driemanschap (gemeente, Staatsbosbeheer en Veiligheidsregio) opgericht 
met als doel een gezamenlijke aanpak van risico’s en knelpunten in de 
aangewezen natuurgebieden.

Het voorkomen van brand en risico’s bij brand zo veel mogelijk 
beperken. De aandacht dient hierbij met name uit te gaan naar 
verminderd zelfredzamen.

gemeente brandstichting
2015 2016 2017 2018

Bergeijk 9 3 3 3
Best 9 10 4 18
Bladel 10 8 6 0
Eersel 2 6 6 5
Oirschot 3 4 5 5
Reusel-De Mierden 4 9 4 3
Veldhoven 11 11 13 15
Waalre 4 3 5 9
Totaal basisteam
De Kempen

52 54 46 58
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Brandveiligheid (5)

Acties/maatregelen

Gemeenten:
Organisatorische borging
* In kaart brengen en in gesprek gaan over wat onze wettelijke taak is 

op het gebied van brandveiligheid in relatie tot de Omgevingswet.
* Twee keer per jaar een accountgesprek met de Veiligheidsregio.

Projecten
* Continueren van het Brandveilig Leven: In samenwerking met de 

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost investeren we in het vergroten van 
het brandveiligheidsbewustzijn onder kwetsbare doelgroepen. 
Daartoe maakt iedere gemeente afspraken met de Veiligheidsregio 
inzake acties en maatregelen in het kader van Brandveilig Leven. We 
richten ons daarbij op verminderde zelfredzame personen.

* In samenwerking met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost uitvoering 
geven om de maatregelen om de overschrijding van de normtijden 
aanvaardbaar te maken.

Bewustwording
* Communiceren over brandveiligheid richting burgers en ondernemers, 

onder andere tijdens de Nationale brandveiligheidsweek.

2^^

* Ondersteunen van wijk- en buurtinitiatieven voor het versterken 
van het risicobewustzijn en participatie van burgers.

* Bij extreme hitte en evenementen worden passende 
communicatie en maatregelen toegepast.

Partners
* Neemt deel aan veiligheidstrainingen.
* Politie en Openbaar Ministerie participeren in en nemen deel aan 

oefeningen van GBT (gemeentelijk beleidsteam) en RBT 
(regionaal beleidsteam.

Cijfers Veiligheidsregio Brabant Zuidoost:
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Crisisbeheersing (5)

Actuele situatie
Het is een taak van de gemeente om rampen en crisissen te voorkomen en 
te bestrijden. Basisteam De Kempen werkt hierin samen binnen de 
veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Als de hulpdiensten klaar zijn met hun 
werkzaamheden begint voor de betrokken gemeente vaak de nazorg(fase) 
van een incident. Daarnaast worden gemeenten steeds vaker 
geconfronteerd met crisissituaties die een sociaal maatschappelijke impact 
hebben. Ook zien we in toenemende mate de gevolgen van extreem weer 
in onze regio en de potentiele dreiging die uitgaat van cybercriminaliteit 
t.a.v. vitale voorzieningen. In het brandweerzorgplan ligt het zwaartepunt 
niet meer bij de bestrijding van het incident en bij de daarmee nauw 
samenhangende opkomsttijden, maar juist bij de samenhang van 
preventieve en repressieve maatregelen om tot een brandveilige situatie te 
komen

Sinds 1 oktober 2010 is de Wet Veiligheidsregio’s van kracht: De 
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft de verantwoordelijkheid voor de 
planvorming en preparatie van het college van burgemeesters en 
wethouders overgenomen.
Aan de ene kant is verantwoordelijkheid overgedragen aan de 
Veiligheidsregio; aan de andere kant zijn gemeenten zelf verantwoordelijk 
voor het leveren van menskracht en het organiseren van bevolkingszorg.

In 2018 is de nieuwe visie op Crisisbeheersing vastgesteld. Deze visie 
wordt de komende periode geïmplementeerd binnen de Veiligheidsregio 
Brabant-Zuidoost en haar crisispartners waaronder de gemeenten. Ook is 
onlangs het Regionaal Risicoprofiel 2019 Veiligheidsregio Brabant- 
Zuidoost opnieuw vastgesteld. |

Doelstelling
We zijn goed voorbereid op een ramp of crisis binnen het basisteam De 
Kempen (door opleiding, training en oefening) en hebben in iedere 
gemeente een professionele crisisbeheersingsorganisatie staan die 
adequaat bevolkingszorgtaken uitvoert.
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Crisisbeheersing (5)

Acties/maatregelen
Gemeenten:
Organisatorische borging
* De gemeentelijke crisisorganisatie wordt voorbereid en ingericht 

conform de structuren, werkwijzen en uitgangspunten van de nieuwe 
Visie op crisisbeheersing.

* Opnieuw in beeld brengen welk kwaliteitsniveau vereist is om in 
iedere gemeente te blijven beschikken over een professionele crisis
organisatie. De focus ligt op verdergaande professionalisering van 
‘kernfuncties’ en ‘-rollen’. Daarbij hanteren we een risicogerichte 
benadering: waar risicoreductie niet haalbaar is richten we ons op 
risico-acceptatie.

* De focus ligt op de doorontwikkeling van Bevolkingszorg. Voor de 
uitvoering van werkzaamheden hanteren we het 
doelmatigheidsprincipe: werkzaamheden worden uitgevoerd op het 
niveau waarop dit professioneel en efficiënt is.

Bewustwording
* Vergroten van de zelfredzaamheid van onze inwoners en 

ondernemers.

Partners
* Politie en Openbaar Ministerie nemen deel aan 

veiligheidstrainingen.
* Politie en Openbaar Ministerie participeren in en nemen deel aan 

oefeningen van het GBT (gemeentelijk beleidsteam) en RBT 
(Regionaal beleidsteam).

* Politie en Openbaar Ministerie werken mee en nemen deel aan 
SGBO’s (Staf Grootschalig- en Bijzonder Optreden).
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Lokale veiligheidsthema’s Veldhoven (6)

Schoolveiligheid Jeugdprostitutie en uitbuiting
6

Een veilig en goed schoolklimaat is een zeer belangrijke basis voor de 
goede ontwikkeling van jongeren. De laatste jaren worden scholen 
geconfronteerd met veel maatschappelijke ontwikkelingen die de veiligheid 
en het pedagogisch klimaat beïnvloeden, bijvoorbeeld de verharding en 
polarisatie. Integrale veiligheid investeert daarom actief met het onderwijs, 
zorg- en veiligheidspartners in een veilig en goed schoolklimaat. Onze 
aandacht gaat in 2019 en 2020 uit naar het voortgezet onderwijs. De 
verbinding wordt hierbij intern gezocht met onder andere jeugdbeleid en 
onderwijsbeleid.

Horeca
Veilig uitgaan en de gezondheid van Veldhovense inwoners staan hoog in 
het vaandel. De basis om te komen tot een gezond uitgaansklimaat wordt 
gevormd door een stevig fundament. De horecaondernemers, politie, 
gemeente en initiatieven vanuit omwonenden zijn daarin de spil. Integrale 
veiligheid gaat in 2019 en 2020 investeren in de samenwerking tussen 
genoemde partijen.

Heling

Jeugdprostitutie en andere vormen van uitbuiting van jeugd komt helaas 
zeer regelmatig voor, óók in onze regio en gemeente. Zowel jongens als 
meisjes kunnen slachtoffer worden. De gevolgen van slachtofferschap zijn 
vanzelfsprekend vreselijk.
Dit thema vraagt daarom om integrale aandacht, inzet én samenwerking van 
alle (jeugd)zorg- en veiligheidsprofessionals. Ook partners zoals Severinus 
en het vluchtelingenwerk hebben een belangrijke rol. Zij werken immers 
dagelijks met kwetsbare doelgroepen. Het cluster Integrale Veiligheid heeft 
op dit thema de regie.
Integrale veiligheid werkt vanuit een kernteam intensief samen met de politie 
(team mensenhandel/AVIM) en Lumens (expertiseunit Mensenhandel en 
(Jeugd)prostitutie).
De samenwerking verloopt via het ‘JPO’. Het JPO staat voor het 
Jeugdprostitutie overleg (en andere vormen van uitbuiting). In het JPO 
worden signalen, casuïstiek en trends en ontwikkelingen besproken. Vanuit 
het JPO wordt aan slachtoffers passende hulp geboden en worden daders 
aangepakt. Belangrijk speerpunt in 2019 en 2012 is het versterken van de 
signaleringsfunctie van partners en de verbinding vanuit het 
JPO.

Het misdrijf heling raakt ook de Veldhovense burger, ondanks het feit dat 
dit voor veel inwoners niet direct zichtbaar is. Het ondermijnende karakter 
van dit delict, maakt dat integrale veiligheid in 2019 en 2020 
mogelijkheden tot samenwerking in de breedste zin wil onderzoeken. 
Hierin worden zowel mogelijkheden voor wat betreft preventie als 
repressie gezocht.repr
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Inwoners
Inwoners zijn in de eerste plaats een partner van de 
gemeente bij veiligheid. Zij zijn degene die het meest 
merken van veranderingen op het gebied van veiligheid, 
maar ook degene die een wezenlijke bijdrage kunnen 
leveren in de veiligheid op straat en het 
veiligheidsgevoel. Met de veranderende rol van de 
overheid verandert ook de rol van de inwoner in de 
aanpak van veiligheidsproblematiek. Steeds meer zal 
een beroep gedaan worden op de eigen kracht van 
inwoners. Het bundelen van de krachten van inwoners 
is daarbij een voorwaarde voor succes. Inwoners zijn 
onze oren en ogen, die hebben we keihard nodig, 
meldingsbereidheid (!). Van belang is dat zij signalen 
melden bij instanties als zij iets ‘zien, horen, ruiken of 
voelen als er iets niet pluis is. Het is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid!

Ondernemers
Betrokkenheid van ondernemers en het gevoel 
verantwoordelijkheid te hebben voor de aanpak van 
onveiligheid kan een belangrijk verschil maken in de 
aanpak van veiligheidsproblematiek. De eigen kracht 
van ondernemers om te werken aan veiligheid en 
onveiligheidsgevoelens is daarbij steeds meer van 
belang vanwege de veranderende rol van de overheid. 
Het bundelen van de krachten van verschillende 
ondernemers is daarbij een voorwaarde voor succes.

KEMPEN

8 Bijlage I Strategische partners (1)

Politie
Bij veiligheid wordt vaak snel gedacht aan het optreden 
door de politie. De politie vervult een essentiële rol in 
het bevorderen van de veiligheid en in het optreden 
tegen criminaliteit. Niet altijd is het terecht dat enkel aan 
de politie wordt gedacht. Er zijn meer partners die een 
belangrijke rol spelen in het veiligheidsdomein. De 
politie zorgt wel voor een brug naar partners in 
veiligheid en vervult een rol in het sluitstuk van de 
veiligheidsketen, daar waar repressief optreden 
noodzakelijk is.

Openbaar Ministerie
Het Openbaar Ministerie (OM) is verantwoordelijk voor 
de strafrechtelijke rechtshandhaving. Daarnaast heeft 
het OM gezag over de opsporingstaken van de politie, 
waarmee een belangrijk deel van de politiecapaciteit is 
gemoeid. Voor de gemeente is het OM een belangrijke 
samenwerkingspartner, zeker waar het gaat om de 
aanpak van bijvoorbeeld veelplegers en georganiseerde 
criminaliteit.

Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO)
In de Wet veiligheidsregio’s is vastgelegd dat ons land 
25 veiligheidsregio’s telt. De 21 Zuidoost-Brabantse 
gemeenten hebben het beheer op het gebied van 
brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, 
rampenbestrijding en crisisbeheersing uitbesteed aan 
VRBZO.
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Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC)
Tien Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s) 
en het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) 
richten zich op de bestrijding van ondermijnende 
criminaliteit. Ze verbinden informatie, expertise en 
krachten van de verschillende overheidsinstanties. 
Daarnaast stimuleren en ondersteunen de RIEC's en 
het LIEC de publiek-private samenwerking bij de aanpak 
van ondermijning.

Bijlage I Strategische partners (2)

Woningcorporaties en (grote) particuliere 
verhuurders
Woningcorporaties en (grote) particuliere verhuurders 
zijn verantwoordelijk voor een goede staat van hun 
vastgoed. Zij hebben ook een belangrijke rol ten 
aanzien van leefbaarheid en veiligheid. Hierbij moet 
vooral gedacht worden aan het signaleren en 
aanpakken van overlast gevende huurders maar 
bijvoorbeeld ook in de bestrijding van hennepteelt.

Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost (ZVHHBZO)
Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost is een 
regionaal samenwerkingsverband tussen partners uit de 
strafrecht- en zorgketen en gemeentelijke partners. Samen 
pakken zij complexe problematiek aan en dringen zo 
overlast, huiselijk geweld en criminaliteit terug. Diensten die 
het ZVHHBZO leveren zijn: consultatie en advies, 
procesregie op Casus-op-maat-zaken en PGA-zaken, 
signaleren beleidsknelpunten. PGA staat voor 
persoonsgerichte aanpak voor daders High-Impact-Crimes, 
criminele kopstukken van problematische jeugdgroepen en 
door de driehoek geprioriteerde topplegers.
Daarnaast faciliteert het ZVHHBZO de weegtafel 
radicalisering en Casus-op-maat-zaken radicalisering.

Overige externe partners
Naast de met naam en toenaam genoemde partners 
kent het veiligheidsveld nog vele andere partners zoals 
welzijnsorganisaties, jongerenwerk, maatschappelijk 
werk, verslavingszorg, gezondheidsdienst, 
schuldhulpverlening, Centrum voor Jeugd en Gezin, 
verenigingen en scholen etc.
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APV
BIBOB

BOA
BOPZ

Burgernet

HIC
Huisverbod

KVO
OOV
OM
PKVW
RIEC

"

Algemene Plaatselijke Verordening
Wet Bevordering Integriteit Beoordelingen door het
Openbaar Bestuur
Buitengewoon Opsporings Ambtenaar 
Wet Bijzondere opneming in psychiatrische 
ziekenhuizen
Een door de overheid en politie opgezet netwerk van 
burgers die alerteringen ontvangen en daarmee een

Zorg- en Veiligheidshuis Netwerk
Samenwerkingsverband dat partners uit de strafrechtketen, de zorgketen en 
gemeente verbindt in de aanpak van complexe problematiek.

Veiligheidsmonitor
Een tweejaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, 
leefbaarheid en slachtofferschap.

bijdrage leveren bij opsporingen en vermissingen. VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten
Driehoek Overlegorgaan tussen politie, openbaar ministerie en Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning

burgemeester. IVP Integraal Veiligheidsplan
GGD Dienst van gemeenten voor het uitvoeren van VPT Veilige Publieke Taak

(wettelijke) taken op het gebied van de J en V Ministerie van Justitie en Veiligheid
volksgezondheid.
High Impact Crimes
Wettelijke bevoegdheid v.d. burgemeester om een 
persoon van wie een ernstige dreiging van huiselijk 
geweld uitgaat tijdelijk de toegang tot zijn woning te 
ontzeggen.
Keurmerk Veilig Ondernemen 
Openbare orde en veiligheid 
Openbaar Ministerie 
Politiekeurmerk Veilig Wonen 
Regionaal Informatie en Expertisecentrum

Basisteam De Kempen
Acht basisteam gemeenten (Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Oirschot, 
Reusel-De Mierden, Veldhoven en Waalre)

RVP
VRBZO
PGA
COM-overleg

Regionaal Veiligheidsplan de Kempen Oost Brabant 
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 
Persoonsgerichte aanpak 
Casus overleg.
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